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إن المواد اإلعالمية الواردة في هذا 

التقرير، ونشرت بعد ذلك في موقع 

الجامعة اإلخباري، ال تعكس 

بالضرورة رأي جامعة العلوم 

، أو إدارتها والتكنولوجيا األردنية

عزاء وإنما هدفها إطالع القراء األ

على أحدث ما يستجد من أخبار 

حول التعليم العالي والجامعات 

والمقاالت المختلفة، وتلك األخبار 

 االجتماعيةذات الصلة بالقضايا 

 والوطنية األخرى".
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  (1خبر رقم )

جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية تمنح المبتعث السعودي الدكتور محمد السهلي 

 بكالوريوس فخرية في الطب بعد وفاته
+  تشباب وجامعا+  الوئام نيوز السعودية+  اليرموك نيوز + طلبة نيوز+  الغد + الدستور

 +  رم
منحت جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

الطالب السعودي المبتعث محمد جدي 

الذي توفي في  –يرحمه هللا  –السهلي 

كانون االول الماضي شهادة البكالوريوس 

 الفخرية في تخصص الطب،

رئيس الجامعة الدكتور عمر الجراح وكان 

التقى ولي امر الطالب السهلي بحضور 

مساعد الملحق للشؤون الثقافية السيد خالد 

الحقباني وعدد من اركان الملحقية الثقافية 

السعودية في عمان ورئيس نادي الطلبة السعوديين في اربد الدكتور سعد العنزي، حيث استهل 

 .روح الطالب السهلياللقاء بقراءة الفاتحة على 

وعبر الدكتور الجراح عن عمق العالقات التي ترتبط بها جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 

بالسفارة والملحقية السعودية في عمان داعيا الى مزيد من التعاون والتوسع في قاعدة قبول 

رين على احتضان الطلبة السعوديين الدارسين في الجامعة، واشار الى اننا في الجامعة فخو

عدد كبير من الطلبة السعوديين يتمتعون باألخالق العربية االصيلة ومثال يحتذى في االلتزام 

الدراسي واألكاديمي، معربا عن امله بان يكونوا خير سفراء لجامعة العلوم والتكنولوجيا 

 المزيد() ...... .االردنية في المملكة العربية السعودية

 

 

 (2م )قخبر ر

 يناقش اليوم امكانية قبول غير الناجحين بالثانوية بتخصصات تقنية« التعليم العالي»
 لدستورا

يناقش مجلس التعليم العالي اليوم االحد ملف التعليم الفني وامكانية قبول الطلبة  امان السائح 
غير الناجحين بامتحان الثانوية العامة بكليات المجتمع وفقا للتخصصات التقنية المتاحة فيها. 

مال المجلس تقرير اللجنة التي عهد اليها مجلس التعليم العالي باجراء وسيكون على جدول اع
دراسات حول قبول الطلبة بالدبلوم الفني في كليات المجتمع، حيث تتضمن الدراسة تفاصيل 

حول الكليات التي تعتمد بنية تحتية جيدة الستيعاب الطلبة من غير الناجحين بالثانوية العامة. 
التعليم العالي احالة الملف التعليم الفني الى اللجنة االكاديمية للبت  وسيتم خالل جلسة مجلس

طالب والبدء بالتحاقهم  2500بتفاصيل قبول الطلبة المتوقع ان يصل عددهم الى ما ال يقل عن 
. وسيناقش المجلس التخصصات 2017-2016بكليات المجتمع مع بداية العام الجامعي الحالي 

مع ضرورة ان تنحصر بالناحية الفنية التقنية. وسيتمكن الطلبة وفقا التي سيقبل بها الطلبة 
للتوجه دراسة سنتين داخل كليات المجتمع والتخرج منها والدخول الى سوق العمل بعد 

 )المزيد( .......االنتهاء من الدراسة والحصول على الدبلوم الفني رسميا
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 (3خبر رقم )

 مالية اربد تعلن استعدادها الستقبال المرشحين لدفع رسوم الترشح
 الدستور

تقدم اي من الراغبين بالترشح قال مدير مديرية مالية محافظة اربد محمد السبايبة انه لم ي
لخوض انتخابات المجلس النيابي الثامن عشر المزمع اجراؤها في العشرين من شهر ايلول 

( دينار اردني .الفتا 500المقبل دفع روسم الترشح لخزينة الدولة وغير المستردة والبالغة )
سوم من الساعة الثامنة الى ان ابواب المديرية على استعداد الستقبال الراغبين بدفع هذه الر

والنصف صباحا وحتى الخامسة والنصف مساء ولحين انتهاء المدة القانونية لدفع الرسوم 
( من الشهر الجاري . وكانت اعلنت مديرية مالية اربد والمكاتب التابعة لها 18نهاية يوم )

لدفع مبلغ  باستقبال المترشحين الراغبين بالترشح النتخابات المجلس النيابي الثامن عشر
 )المزيد( ....دينار كرسوم ترشح تذهب لخزينة الدولة اعتبارا من الخميس الماضي 500
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 مباحثات أردنية إسرائيلية إلسالة المزيد من المياه النقية بنهر األردن
 الغد

رارية عقد المباحثات بين الجانبين أكد أمين عام سلطة وادي األردن سعد أبو حمور استم

األردني واإلسرائيلي حيال التزام األخير بـ"عدم إسالة أي مياه خارج مواصفة مياه الري في 

وقال أبو حمور، في تصريح لـ"الغد"، إن المباحثات جارية حاليا بين  ."حوض نهر األردن

أشهر الصيف في النهر، للحفاظ  الطرفين لتنفيذ عدة مشاريع تتعلق بإسالة مزيد من المياه خالل

مليون متر مكعب سنويا بحلول العام  30على بيئته وإعادة إحيائه، وصوال إلى ضخ ما كميته 

وأوضح أنه "بموجب التفاهم بين الجانبين والمتضمن إعادة تأهيل نهر األردن، تتم  .2017

 ()المزيدماليين متر مكعب سنويا من المياه النظيفة  10إسالة حوالي 

 

 خبر رقم )5(

 %16انخفاض أعداد السياح الخليجيين 
 لغدا

من العام  انخفض عدد السياح الخليجيين والقادمين الى المملكة خالل الشهور السبعة األولى

 .، وفقا ألرقام وزارة السياحة واآلثار% 16الحالي بنسبة 

وبلغ عدد السياح الخليجيين الذين قدموا الى المملكة حتى نهاية تموز )يوليو( من العام الحالي 

الف سائح خالل الفترة نفسها من العام  297.713الف سائح مقارنة بـ 249.339حوالي 

تنشيط السياحة، عبدالرزاق عربيات، أن الهيئة أطلقت حملتها وأكد مدير عام هيئة  .الماضي

السنوية في دول الخليج العربي تحت شعار "أكيد في األردن"، مبينا أن هذا الشعار يعكس ما 

يتمتع به األردن من مواقع سياحية وتجارب متنوعة غير معروفة للضيف العربي والخليجي 

 )المزيد( ...بشكل خاص

 

http://www.addustour.com/18038/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7+%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9+%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD.html
http://www.addustour.com/18038/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7+%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9+%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD.html
http://www.addustour.com/18038/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9+%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%AF+%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%86+%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7+%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%B4%D8%AD%D9%8A%D9%86+%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%B9+%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85+%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%B4%D8%AD.html
http://alrai.com/article/1005854/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://alrai.com/article/1005854/%D8%B4%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AA/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D9%82-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%D8%A7-%D8%AE%D8%A7%D8%B5%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%83%D8%A7%D9%88%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA
http://alghad.com/articles/1068692-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-16
http://alghad.com/articles/1068692-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-16
http://alghad.com/articles/1068692-%D8%A7%D9%86%D8%AE%D9%81%D8%A7%D8%B6-%D8%A3%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D9%8A%D9%86-16


  (6خبر رقم )

 ضمان استفادوا من السلفمتقاعد  1663
 الراي

صرحت مدير عام المؤسسة العامة للضمان االجتماعي ناديا الروابدة في بيان صحفي صدر عن 

( 1663المؤسسة اليوم بأن عدد المتقاعدين الذين حصلوا على سلفة من المؤسسة وصل إلى )

بأن المؤسسة بدأت  وأوضحت الروابدة .( ألف دينار428( ماليين و )5متقاعد وبمبلغ اجمالي )

باستقبال طلبات الحصول على السلف من قبل متقاعديها من خالل كافة فروعها ومكاتبها 

 )المزيد( ...المنتشرة في كافة محافظات المملكة وكذلك من خالل إدارة التقاعد بالمؤسسة

 

 (7بر رقم )خ

 األوقاف: فريق متخصص للكشف على مساكن الحجاج قبل سفرهم
 الغد

التقى وزير االوقاف والشؤون والمقدسات االسالمية الدكتور وائل عربيات اليوم السبت ممثلي 

 .شركات وائتالفات الحج الناقلة لحجاج المملكة لبيت هللا الحرام

وشدد الوزير خالل اللقاء الذي جرى في قاعة المؤتمرات في مسجد الشهيد الملك المؤسس 

ن الشركات ووزارة االوقاف لتقديم افضل الخدمات للحاج عبد هللا االول ، على التعاون بي

 .االردني وان العمل سيكون تشاركيا، بهدف الرقي بالخدمة المقدمة له

ورفض عربيات اي نوع من انواع التغول من الوزارة على شركات الحج اال انه اكد عدم 

راضي السعودية ولن السماح ألي مخالفة قد ترتكبها شركات الحج حيث ستتم مخالفتها على اال

 .يتم ترحيلها الى المملكة بعد موسم الحج

 )المزيد( .... .

 

 

 

 

 (8خبر رقم ) 

  %21تراجع وظائف قطاع االتصاالت 
 الغد

كشفت ارقام رسمية االسبوع الماضي ان عدد الوظائف المباشرة في قطاع االتصاالت بأفرعه 

 2015الثالثة " قطاع االتصاالت الثابتة، المتنقلة، واالنترنت " سجل مع نهاية العام الماضي 

لخلوية على اكثر من نصفها وظيفة مباشرة استحوذت شركات االتصاالت ا 4204ما مجموعه 

  .وهو القطاع الذي يشهد منافسة شديدة مقارنة باسواق المنطقة العربية

بان قطاع االتصاالت مع تسجيله  -التي نشرتها هيئة تنظيم قطاع االتصاالت  -وذكرت البيانات 

وظيفة مباشرة في عام،  1100هذا المستوى من الوظائف المباشرة يكون قد فقد حوالي 

، وذلك لدى المقارنة بحجم الوظائف المباشرة التي وفرها القطاع % 21راجع بلغت نسبته وبت

 )المزيد(. ..وظيفة مباشرة 5304والتي بلغت وقتها قرابة  2014في العام السابق 

http://alrai.com/article/1005851/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/1663-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81
http://alrai.com/article/1005851/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/1663-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81
http://alrai.com/article/1005851/%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA/1663-%D9%85%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D9%81
http://www.alghad.com/articles/1067732-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%85
http://www.alghad.com/articles/1067732-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%85
http://www.alghad.com/articles/1067732-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%82%D8%A7%D9%81-%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82-%D9%85%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5-%D9%84%D9%84%D9%83%D8%B4%D9%81-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A7%D8%AC-%D9%82%D8%A8%D9%84-%D8%B3%D9%81%D8%B1%D9%87%D9%85
http://alghad.com/articles/1068722-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-21
http://alghad.com/articles/1068722-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-21
http://alghad.com/articles/1068722-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D9%88%D8%B8%D8%A7%D8%A6%D9%81-%D9%82%D8%B7%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA-21


 (9خبر رقم ) 

 فيروسات جديدة تهدد المحاصيل الزراعية
 الراي

حذر خبراء زراعيون من مخاطر أنواع جديدة من الفيروسات تمتاز بسهولة انتقالها للمحاصيل 

جاء ذلك ضمن  .الزراعية وباألخص البندورة وتؤدي الى إلحاق أضرار اقتصادية بالمزارعين

فعاليات يوم الحقل اإلقليمي الذي أقامته شركة "سنجنتا" الزراعية العالمية اليوم السبت في 

محطتها لألبحاث الزراعية بمشاركة مختصين من لبنان والعراق والسعودية وعمان والكويت 

 ()المزيد ...الى جانب االردن

 

 (10خبر رقم )

 من قادة الكونجرس 200اختراق البريد االلكتروني لـ 
 الراي

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال"، اليوم السبت، أن أحد القراصنة قام بنشر أرقام هواتف 

من قادة الكونجرس الديمقراطيين الحاليين والسابقين،  200وعناوين البريد االلكتروني لنحو 

 .وذلك في أحدث اختراق لمعلومات حساسة يمكن أن تؤثر على االنتخابات في الواليات المتحدة

وقالت الصحيفة إن أحد القراصنة أو مجموعة منهم أعلنوا أن سرقة المعلومات تأتي في إطار 

 .اق وثائق لجنة حملة انتخابات الديمقراطيين في الكونجرساختر

وقد تم نشر عدد من الملفات على موقع "جوسيفاير"، وتضم قائمة بعناوين البريد االلكتروني 

وأرقام الهواتف الخلوية ومعلومات أخرى، في الوقت الذي تم فيه نشر فقط رقم هاتف زعيمة 

 ()المزيد .....رز األعضاء الديمقراطيين ستني هوياراألقلية الديمقراطية نانسي بيلوسي وأب

 

 (11) خبر رقم

 كابسات نفايات جديدة لبلدية إربد 10
 لغدا
كابسات نفايات من الحجم  10انضم ألسطول آليات دائرة البيئة في بلدية إربد الكبرى أمس  

الكبير، ما سيسهم في استمرارية تحسين األداء البيئي من خالل تحديث آليات البلدية كافة، 

 .والتي أنفق عليها قرابة سبعة ماليين دينار خالل فترة المجلس البلدي الحالي

المهندس حسين بني هاني إن هذه اآلليات جاءت ضمن مجموعة آليات  وقال رئيس البلدية

أخرى تم التعاقد عليها وضمت معدات متصلة باالستعداد لفصل الشتاء القادم وإسناد العمل 

وأضاف أن اآلليات الجديدة تم  ....البلدي في المجاالت االنشائية واعمال الصيانة وغيرها

بهدف تقديم الخدمة الفضلى للمواطنين، الفتا الى ان شراؤها من موازنة البلدية الخاصة 

األداء بشكل عام بدأ يشهد تحسنا ملحوظا في مختلف المجاالت الخدمية خاصة النظافة والبيئة 

 )المزيد( ...واعادة تأهيل البنى التحتية للشوارع

http://alrai.com/article/1005928/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/1005928/%D8%A5%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D9%87%D8%AF%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B5%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D8%B1%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://alrai.com/article/1005844/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84-200-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3
http://alrai.com/article/1005844/%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A-%D9%88%D8%AF%D9%88%D9%84%D9%8A/%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%B1%D9%83%D8%A7/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A-%D9%84-200-%D9%85%D9%86-%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%AC%D8%B1%D8%B3
http://alghad.com/articles/1068832-10-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://alghad.com/articles/1068832-10-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
http://alghad.com/articles/1068832-10-%D9%83%D8%A7%D8%A8%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D9%81%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B1%D8%A8%D8%AF
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 عصام قضماني – آخر رأي.. المركزي البنك
 :الراي

التي حولت  2007استند البنك المركزي في مطالبته بتعديل قانونه الى نتائج األزمة المالية العالمية عام 
االستقرار المالي الى هدف للبنوك المركزية حول العالم وليس فقط االستقرار النقدي وأصبح المركزي 

 .األردني مسؤوال بموجب نصوص قانونية عن تحقيق االستقرار المالي
 

مهمة ستكون صعبة على البنك المركزي، وقد كان حتى قبل تعديل القانون يقوم بها أدبيا عبر هذه 
النصح، وإجرائيا عبر أدوات سياسته النقدية، فالحكومات عبر وزارة المالية تريد التوسع في اإلنفاق 

ديونية وعجز ومصادره االقتراض، والبنك المركزي ال يرغب بتضخم سالب أو إيجابي وال يريد أن يرى م
 .تؤثران على سعر صرف الدينار

 
كنا ننتبه نحن المراقبين الى الشد والجذب الذي يجري بين السياستين المالية والنقدية، وكنا نثق بما يراه 
البنك المركزي ألننا نعتقد أنه ال يرضخ لضغوط شعبية مثل تلك التي ترضخ لها في العادة الحكومات، لكن 

 )المزيد( .......ون مقرضا سيضعه في هذه الخانةالسماح للبنك بأن يك
 
 
 
 

 

قبل عدة أيام وصلتني رسالة على بريدي اإللكتروني من فتاة تقول فيها، إنها ذهبت مع صديقتيها الى أحد 

 -  :See more atطعاما عاديا جدا المطاعم لتناول طعام العشاء وبالفعل تناولن طعامهن وكان

http://www.addustour.com/17739/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B

A%D9%84%D8%A7%D9%84+%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8

%A7%D8%B7%D9%86%D9%8A%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7

%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85.html#sthash.W

kcuQRJj.dpuf .......)المزيد( 

 -  :See more atحرية صحافة وإعالم تتناسب مع حجم الديمقراطية المدعاة 

http://www.addustour.com/17738/%D9%84%D8%A7+%D9%86%D8%B

7%D9%84%D8%A8+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B1+%D

9%88%D9%84%D8%A7+%D8%BA%D8%B7%D8%A7%D9%87.html#st

hash.MdikrOvQ.dpuf )المزيد( 

http://www.addustour.com/17737/%D9%84%D9%90%D9%85+%D9%84

%D9%85+%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%91+%D9%84%D9%87%D9

%85+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%B1%D9%8A%D9%82+%D9%8A

%D8%A7+%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9

%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%9F.html#sthash.CYXHE

5YC.dpuf .....)المزيد( 

http://www.addustour.com/17734/%D8%B9%D9%86+%D8%A7%D>>>>

9%84%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9+%D9%88%D8%B3

%D8%A7%D9%83%D9%86%D9%87%D8%A7.html#sthash.1LGD00U6.

 فهد الخيطان – شرعيا؟ البرلمان يكون متى

 لغدا
يرى كثيرون أن نسبة المشاركة في االنتخابات النيابية المقبلة، هي التحدي األكبر أمام الدولة بشكل عام، 

 .والهيئة المستقلة لالنتخابات

ومجاراة لهذا الرأي أخذت الهيئة المستقلة ومؤسسات حكومية على عاتقها تنظيم حمالت إعالمية لتحفيز 

 .بالغ مالية، وجندت وسائل إعالم حكومية للقيام بهذا الدورالناخبين على المشاركة، ورصدت لذلك م

تفرض عليها مسؤولية   وهذا التقليد ليس جديدا في األردن؛ فلطالما تصرفت مؤسسات الدولة بروح أبوية،

 .وواجب جلب الناخبين لصناديق االقتراع

ممارسات غير  تتورط في  وتحت ضغط نسبة المشاركة،  كانت جهات رسمية،  وفي بعض الحاالت،

قانونية لرفع نسبة المشاركة، والتالعب بأعداد المقترعين، وتجاوز ما تم تسجيله من نسب سابقة، باعتبار 

 .المشاركة هي المعيار األهم لشرعية المجلس المنتخب

وفي اعتقادي أن هذا الدور وإن كان يأتي في سياق إيجابي أحيانا، إال انه خارج اختصاص تلك الجهات 

 )المزيد( ..ئاتوالهي

 

 

 خالد الزبيدي – ..العمل سوق تنظيم في المطلوبة اإلرادة
 الدستور

تظيم سوق العمل ليس اختراعا او تكنولوجيا غير متاحة في العالم، والثابت حتى اآلن اننا بحاجة إلرادة 

ذ سنوات فائتة.. قطاعات اقتصادية انتاجية حازمة في التعامل مع الفوضى التي تجتاح سوق العمل من

سلعية وخدمية اصبحت شبه مغلقة امام العمال االردنيين..الزراعة، تسويق الخضار والفواكه، البناء 

والتشييد، خدمات المطاعم والمقاهي، حراس العمارات وغيرها..والسبب في ذلك تهافت العمال الوافدين في 

ي والسوق المركزي للخضار والفواكه وجانب كبير من محالت بيع مقدمتهم القطاع الزراعي والمقاه

التجزئة، وقطاع سمسرة خدمات صيانه مختلفة، واعتقد جازما ان المسؤولين المعنيين يعرفون تفاصيل 

اليعرفها العامة عن استيالء منظم للقطاعات االنفة الذكر، فقد اصبح لدينا مجتمع مواز في البالد، اال ان 

ملف تنظيم سوق العمل الزال محدود االثر على السوق والعمال االردنيين. التحرك الفعال ال بد  التحرك على

أن يستند الى إرداة قوية وادارة محكمة، وهذا ال يعد اختراعا اردنيا، إذ هناك مجموعة من االجراءات البد 

انون االقامة يفترض ان يمنح من تطبيقها للتخفف من العمالة الوافدة في مقدمتها.. اي عامل وافد خالف ق

  )المزيد( أوضاعهفترة قصيرة لتوفيق 

84%D9%88%D8%A8%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%86

%D8%B8%D9%8A%D9%85+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D

9%84%D8%B9%D9%85%D9%84...html#sthash.ui7HOIsw.dpuf.  )المزيد( 

http://alrai.com/article/1005772/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A2%D8%AE%D8%B1
http://alrai.com/article/1005772/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A2%D8%AE%D8%B1
http://alrai.com/article/1005772/%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%B1%D8%A3%D9%8A-%D8%A2%D8%AE%D8%B1
http://www.alghad.com/articles/1068922-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%9F
http://www.alghad.com/articles/1068922-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%9F
http://www.alghad.com/articles/1068922-%D9%85%D8%AA%D9%89-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A7%D8%9F
http://www.addustour.com/18038/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84...html
http://www.addustour.com/18038/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D9%84%D9%88%D8%A8%D8%A9+%D9%81%D9%8A+%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85+%D8%B3%D9%88%D9%82+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%84...html


 متفرقات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 العشاء المغرب العصر الظهر الشروق الفجر الصالة

 م 08:53 م 07:23 م 04:22 م 12:41 ص 05:59 ص 04:27 الوقت

 زواريب الغد

 الهيئة مفوضي مجلس رئيس برعاية

 معهد يطلق الكاللدة خالد لالنتخاب المستقلة

 مهني سلوك مدونة غدا األردني اإلعالم

 لالنتخابات اإلعالمية للتغطية وأخالقي

 ضمن المعهد بمقر اإلطالق حفل. النيابية

 لالنتخابات اإلعالمية التغطية رصد مشروع

 للتنمية الدولية الوكالة من الممول النيابية،

 .الدولية

 -األردنية المسلحة القوات وتلفزيون إذاعة

 إطالق عن اليوم تعلن العربي الجيش

 والدورة اإلعالمية الراية مجموعة

 عقال" )ام اف جيش" إلذاعة البرامجية

 في حفل المناسبة بهذه ويقام(. الوطن

 اليوم مساء لألعمال حسين الملك مجمع

 .األحد

 

. 

 

 صنارة الدستور

 حسابها على صورة الملكة جاللة نشرت

 الحسين األمير سمو العهد لولي االنستجرام

 تعليقا وكتبت نارية دراجة قيادته أثناء

 األمير) واالنجليزية العربية باللغتين عليها

 (.جولة أثناء أيام قبل األردن في الحسين

 المؤسسات احدى حرس رفض بعد

 أمام سيارته بصف له السماح الحكومية

 الوريكات رامي الشباب وزير اضطر مبناها

 ظهر من والنصف الواحدة الساعة عند

 المؤسسة عن بعيدا سيارته يصف أن أمس

 قدميه على ويسير مناسبا مصفا وجد حيث

 كان فيما للمؤسسة، وصوال طويلة مسافة

 حرس يدرك فلم رسمي غير زيا يرتدي

 !!!!.الشباب وزير أنه المؤسسة

. 

 حالة الطقس

 14/8/2016 االحد
 

 نهار الحرارة درجات تنخفض

 العامة معدالتها حول لتصبح اليوم

 . العام من الوقت لهذا نسبة

 العرب، طقس موقع وبحسب

 اعتيادي صيفي إلى الطقس يتحول

 حارا ويبقى المناطق، عموم في

 الميت والبحر األغوار مناطق في

 الرياح وتكون. والبادية والعقبة

 ُمعتدلة إلى خفيفة غربية، شمالية

 العصر ساعات تنشط السرعة،

 في الغبار وتثير والمساء،

 خليج وفي الصحراوية، المناطق

 نشطة إلى ُمعتدلة شمالية، العقبة

 .هادئا والبحر السرعة،



 حكومة
 رئاسة الوزراء 

 وزارة السياحة واالثار 

 دائرة األحوال المدنية والجوازات 

 هيئة تنشيط السياحة 

 الجتماعيالمؤسسة العامة للضمان ا 

 وزارة الخارجية 

 وزارة الداخلية 

 ديوان الخدمة المدنية 

 دائرة الجمارك 

 المجلس االعلى للشباب 

 وزارة التعليم العالي 

 وزارة التربية والتعليم 

 هيئة االوراق المالية 

 اتحاد الغرف التجارية االردنية 

 غرفة صناعة عمان 

  بورصة عمان -السوق المالي 

 مركز ابداع االوراق المالية 

 البنك المركزي االردني 

 المديرية العامة لقوات الدرك 

  

 مواقع اعالمية

  صحيفة الرأي 

 تورصحيفة الدس   

 صحيفة العرب اليوم 

  جريدة الغد 

 صحيفة الجوردان تايمز 

  مؤسسة االذاعة والتلفزيون  

 الديار صحيفة 

 صحيفة االنباط 

 

 الجامعات

 جامعة الحسين بن طالل 

 الجامعة االردنية 

 جامعة الطفيلة التقنية 

 جامعة البلقاء التطبيقية 

 جامعة عمان االهلية 

 جامعة الزرقاء 

 جامعة العلوم والتكنولوجيا 

 جامعة اليرموك 

 جامعة آل البيت 

  التطبيقيةجامعة العلوم 

 الجامعة الهاشمية 

 وكاالت االنباء

 )وكالة األنباء األردنية )بترا 

  العربيةاتحاد وكاالت االنباء 

http://www.pm.gov.jo/
http://www.tourism.jo/
http://www.cspd.gov.jo/
http://www.visitjordan.com/
http://www.ssc.gov.jo/
http://www.mfa.gov.jo/
http://www.moi.gov.jo/
http://www.csb.gov.jo/
http://www.customs.gov.jo/
http://www.youth.gov.jo/
http://www.mohe.gov.jo/
http://www.moe.gov.jo/
http://www.jsc.gov.jo/
http://www.jocc.org.jo/
http://www.aci.org.jo/
http://www.ase.com.jo/
http://www.sdc.com.jo/
http://www.cbj.gov.jo/
http://www.jdf.gov.jo/
http://www.alrai.com/
http://www.alrai.com/
http://www.addustour.com/
http://www.alarabalyawm.net/
http://www.alghad.jo/
http://www.alghad.jo/
http://www.jordantimes.com/
http://www.alghad.jo/
http://www.alghad.jo/
http://www.jrtv.jo/
http://www.jrtv.jo/
http://www.alanbat.net/
http://www.ahu.edu.jo/
http://www.ju.edu.jo/
http://www.ttu.edu.jo/
http://www.bau.edu.jo/
http://www.amman.edu/
http://www.zpu.edu.jo/
http://www.just.edu.jo/
http://www.yu.edu.jo/
http://www.aabu.edu.jo/
http://www.asu.edu.jo/
http://www.hu.edu.jo/
http://www.petra.gov.jo/Public/Main_arabic.aspx?lang=1&site_id=2
http://www.fananews.com/


 وكالة أنباء البحرين 

 وكالة األنباء السعودية 

 وكالة األنباء السورية 

 وكالة األنباء القطرية 

 وكالة األنباء الكويتية 

 وكالة المغرب العربي لالنباء 

 وكالة أنباء االمارات 

 وكالة انباء جيهان التركية 

 وكالة تونس 

 افريقيا لالنباء 

 وكالة األنباء الجزائرية 

 وكالة أنباء الشرق االوسط 

 الوكالة الموريتانية لالنباء 

 وكالة األنباء اليمنية 

 وكالة أنباء السودان 

 وكالة األنباء العمانية 

 وكالة األنباء الفلسطينية 

 وكالة يونهاب لالنباء /كوريا الجنوبية 

 

 مؤسسات ومنظمات

  المجلس االعلى للسكان 

 المؤسسة االستهالكية المدنية 

 المجلس التمريضي االردني 

http://www.bna.bh/
http://www.spa.gov.sa/
http://www.sana.sy/
http://www.qnaol.net/
http://www.kuna.net.kw/
http://www.map.ma/ar
http://www.wam.org.ae/
http://www.cihan.com.tr/
http://www.tap.info.tn/
http://www.tap.info.tn/
http://www.aps.dz/ar/welcome.asp
http://www.mena.org.eg/
http://www.mauritania.mr/
http://www.sabanews.net/
http://www.suna-sd.net/
http://www.omannews.com/
http://www.wafa.pna.net/
http://arabic.yonhapnews.co.kr/
http://www.hpc.org.jo/
http://www.jcscc.gov.jo/
http://www.jnc.gov.jo/jncconfweb%202/home.htm

